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VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  
Dodávka potravín – ovocie a zelenina 
 

 
     Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné /ďalej len CSS/, Ptičie 158, 066 01  Humenné, ako verejný 
obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) si Vám dovoľuje v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 

25/2006 Z.z. predložiť v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky túto výzvu na predloženie cenovej 
ponuky.  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

     Názov:                 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné  
     Sídlo:                   Ptičie 158, 066 01  Humenné 

     IČO:                    00695424 

     DIČ:                    2021213711 
     Štatutárny orgán:  Ing. Kulanová Jana, riaditeľka 

     Kontaktná osoba:  Ing. Tomčišák Martin, vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky 
     Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

     Číslo účtu v IBAN: SK9481800000007000512251 

 
2. Názov predmetu zákazky 

Dodávka potravín – ovocie a zelenina 
 

3. Predmet zákazky a opis predmetu zákazky 
     Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšieho dodávateľa na dodávku potravín – 
ovocia a zeleniny pre Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné počas trvania zmluvy 

v predpokladanom množstve a špecifikácii. 
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     Predmetom sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava, naloženie a vyloženie 
tovaru. 

     Dodanie tovaru bude realizované – upresňované na základe telefonických, faxových či mailových 
objednávok v plnom rozsahu. Dodanie tovaru sa uskutoční najneskôr do 48 hodín po doručení objednávky. 

     Tovar musí byť dodávaný v požadovanej akosti a kvalite v zmysle zákona o potravinách, potravinovom 

kódexe a platných právnych predpisov a hygienických noriem. 
     Dodávateľ je pri dodávke zaviazaný dodržiavať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie 

a manipuláciu s predmetom zákazky v zmysle platnej legislatívy tak, aby sa zachovala jeho zdravotná 
nezávadnosť a jeho kvalita. 

 
4. Druh zákazky 

§ 9 ods. 9 ZVO 

 
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet  
15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky  

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky 

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné 
 

7. Rozdelenie na časti 

Nie. 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 
Nie. 

 
9. Množstvo a rozsah predmetu zákazky 

Predpokladaný rozsah zákazky – špecifikácia v prílohe č. 1 „Cenová ponuka na predmet zákazky“ 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

do 26 000 € 
 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:  

Trvanie zmluvy od 01.01.2016 do 30.09.2017.  
Množstvo tovaru z celkového množstva bude upresňované objednávkami zo strany kupujúceho tak, aby 

bola zabezpečená kvalita potravín z hľadiska záruky jednotlivých druhov výrobkov. 
 

12. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie 

1) Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje 
2) Predmet zákazky bude financovaný z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa 

3) Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia faktúr, vystavených max. 2x mesačne 
4) Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu po zrealizovaní dodávok tovarov 

a služieb. 
 

13. Spôsob určenia ceny 

a) Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov. 
b) Uchádzač uvádza cenu podľa príslušnosti na mernú jednotku (Kg, l, ks), k cenám uchádzač nebude 

požadovať žiadne príplatky, cenová ponuka musí obsahovať na každú požadovanú položku jednotkovú 

cenu (vrátane všetkých nákladov s tým spojených) a cenu spolu za požadované množstvo.  Celková 
cena predmetu zákazky bude pozostávať zo súčtu jednotkových cien, DPH a cena celkom vrátane DPH 

predmetu zákazky. 
c) Cenová ponuka musí byť vypracovaná na základe špecifikácie od verejného obstarávateľa v mene EUR. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku podľa prílohy č. 1 k tejto výzve. 
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d) Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní. Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 

        
14. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk stanovuje jediné kritérium, ktoré bude z pohľadu VO 

vyhodnotené ako najvýhodnejšie, a to najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky (vrátane prípadnej 
DPH).  

 
15. Spracovanie ponuky 

1) Celá ponuka, ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené písomne v slovenskom jazyku.   
2) Ponuka doručená na adresu uvedenú v bode 16 tejto výzvy zostáva ako súčasť dokumentácie verejného 

obstarávania a uchádzačovi sa nevracia. 

3) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
4) Uchádzač predloží ponuku na adresu verejného obstarávateľa a to v lehote na predkladanie ponúk. 

 
16. Lehota, miesto a podmienky predkladania ponúk 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v termíne do 11.12.2015 do 12:00 hod. Adresa na ktorú majú byť 

ponuky doručené: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  Humenné. 
Uchádzač môže ponuku doručiť poštou, resp. osobne. 

       Podmienky predkladania ponúk: 
 uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, pričom obal musí byť uzatvorený (zalepený), 

 obal musí obsahovať nasledovné údaje: a) adresu verejného obstarávateľa, 

                                                         b) adresu uchádzača, 

                                                         c) označenie „Súťaž-Neotvárať!“ 
17. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk: 11.12.2015 o 14:00 hod. Na otváraní ponúk sa môžu 

zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač, ktorý nesplní 
niektorú z podmienok tejto výzvy, bude z VO vylúčený. 

 
18. Zadanie zákazky a dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

a) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zadá zákazku víťaznému uchádzačovi v časovom horizonte 

podľa vzájomnej dohody a uzavrie s ním rámcovú zmluvu. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne 
uzavrieť zmluvu s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si tento vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho 

uchádzača v poradí. 
b) Pokiaľ verejný obstarávateľ nepodá písomné stanovisko uchádzačom do 5 pracovných dní odo dňa 

vyhodnotenia ponúk, znamená to, že ich ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná. 
c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 

 Nebude predložená ani jedna ponuka 

 Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve 

 Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

           Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky 

budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 
  

 
 

    

                                                                                          Ing. Jana Kulanová 
                                                                                              riaditeľka 

 


